
ŠPORTNI APEL SLOVENSKI AKADEMSKI SKUPNOSTI 

 

Novela zakona ZVis – ponovna uvedba športne vzgoje v 1. Letnike 

vseh študijskih programov, v obsegu 60 ur, brez ECTS?! 

Na začetku naj velja ta kratek prispevek kot povabilo in premislek vsem, ki se vidijo v sodobnem 

univerzitetnem osmercu. Da se nam na naslednjih regatah pridružijo in poprimejo vsak za svoje veslo.  

Naloga  športnih PEDAGOGOV bo zelo jasna. Iz vsakega iztisniti kar največ dobrega in koristnega za 

skupno odlično plovbo!!! 

KOMU JE ZAPIS V NOVELI NAMENJEN? 

Vsem tistim, ki v slabem desetletju niso prepoznali nerodnosti, ki se je ob prehodu v bolonjsko 

prenovo "zgodila" slovenskim univerzam! Močna vpetost in pomen športne vzgoje v starih študijskih 

programih nista bila dovolj za njeno prepoznavanje in ponovno umeščanje med dragocene študijske 

vsebine. Botra takšni odločitvi sta bila predvsem izguba nabora tako imenovanih "dragocenih skupnih 

predmetov" in specifično, za izvajanje programov športne vzgoje na ravni države praviloma skromna, 

nezadostna namenska infrastruktura,…! Na moji UM pa ob sodobnem športnem objektu, ne brez 

razloga poimenovanem po našem olimpioniku Leonu Štuklju, še "nerodnost" s prepoznavanjem 

športa v skupnih izbirnih predmetih?! 

ZAKAJ GA POTREBUJEMO?! 

Zato, ker je stanje na področju univerzitetnega športa na slovenskih univerzah zelo slabo, lahko bi 

podali kar oceno"" dramatično!!!  

Predvsem pa zato, da bi se z njegovo pomočjo ponovno začeli približevati CILJEM, ki smo jih v 

zadnjem daljšem obdobju že večkrat zapisali in javno izpostavili. Urejen in reguliran Univerzitetni 

šport, DA ali NE, ni bilo nikoli resno strokovno vprašanje!!!  

Veliko vsega zaookroža pisanje kolega dr. Hermana Berčiča, v zaključku prispevka v podporo 

"Zdravemu življenskemu slogu študentov". ( Berčič, 2017) 

Šport sam po sebi veliko daje, tudi študentom. Njegovi učinki so ob vključenosti v zdrav življenski slog 

mnogoteri in večstranski. Prizadevamo si, da bi ga živeli vsi prebivalci Slovenije, še zlasti pa študentke 

in študentje med študijem in seveda tudi kasneje. Živeli naj bi ga zavestno z ustreznim prizadevanjem 

in znanjem. Pri tem jim je lahko v veliko pomoč redna in sistematična gibalno/športna dejavnost, ki je 

pomembna sestavina kakovosti študentskega življenja in zdravega življenskega sloga. Študentje na 

univerzi potrebujejo redno športno dejavnost in šport, kot nasprotno utež napornemu študiju. Hkrati 

s tem pa naj bo športna dejavnost v okviru univerzitetnega športa  dragocena sestavina kakovosti 

akademskega življenja študentov. 

Študentje naj bi po študiju s fakultet odšli obogateni s športnimi izkušnjami in znanjem ter s 

pozitivnim odnosom do rednega razvedrilnega športnega udejstvovanja. S tem naj bi si vsakodnevno 

bogatili zdrav življenski slog in življenje svojih družin. Predvsem ostaja temeljno poslanstvo bodočih 

intelektualcev, ki se poslavljajo od študentskega življenja na posameznih fakultetah, da bodo kot 

vodilni strokovnjaki na različnih strokovnih in znanstvenih toriščih, v narodovem jedru razvijali in 

udejanjali pozitiven odnos do športa in hkrati bogatili svoje okolje z lastnimi zgledi. Neprecenljiv je 



namreč lahko njihov vpliv na narodovo zavest v sedanjem neskončno virtualnem svetu potrošništva 

in dobrin ter zbledelih vrednot. Pri tem naj bi bili kolikor je mogoče uspešni. (BERČIČ, 2017) 

*če rek, kar se Janezek nauči, Janezek zna še vedno drži, potem za aktualni trenutek univerzitetnega 

športa velja, da Janezek potrebnih znanj in odnosov še ni osvojil v zadostni meri,… in ga je potrebno s 

ciljno vzpodbudo v času študija dodatno športno "opismeniti"! 

* študentje, ki so v času študija redno telesno aktivni, zadržijo navado ukvarjanja s telesno aktivnostjo 

(84,7 %) še sledečih 5-10 let. Nasprotno, kar 81,3 %  študentov, ki se s telesno aktivnostjo v času 

študija ne ukvarja, ohranja sedeči način življenja. (Reed 2006, Čurković, 2010) 

 ZA KOGA GA POTREBUJEMO? 

V prvi vrsti zapis v Noveli ZVis potrebujemo  za vse bruce, ki se po športu v OŠ in SŠ na tak način že ob 

samem začetku študija seznanijo z organiziranostjo športa na posamezni univerzi. Še posebej za vse 

tiste, ki si v predhodnem izobraževanju in odraščanju niso pridobili ustreznega pozitivnega odnosa do 

prepotrebne telesne aktivnosti! Ponujena priložnost bo dosegla svojo ciljno usmerjenost s 

povečevanjem števila vključenih študentov  v ponujenih izbirnih oblikah športa (izbirni predmeti z 

ECTS, KOOD – kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost, različnih oblikah tekmovalnega športa in 

ostali obštudijski dejavnosti. 

 ZA KOLIKO DENARJA? 

Za toliko, kot mislimo, da si ga reševanje tako pereče problematike zasluži!!! 

(Moja tabela?!).  

Presek trenutnega stanja na Univerzi v Mariboru!  

 Redna 

dejavnost 

Izbirni 

predmeti 

KOOD Obštudijska 

dejavnost 

Vseh 

študentov 

% 

vključenih 

štud. 

Univerza v Mariboru 

(podatki niso uradni) 

0 200 171 450 + 1200 

ŠSUM  UŠZM 

2021 13.337 

15,6% 

 

*Za pridobljene podatke za Univerzo v Mariboru velja, da je v vse oblike športa vključenih dobrih 15% 

študentov. Vseh vpisanih študentov je v letošnjem  študijskem letu 13.337! Število študentov v RS je 

68.402! 

ŽE TA PODATEK JE DOVOLJ ZA RDEČI ALARM! 

In to praviloma tistih, ki za svoje prepričanje o pomenu "zdravega življenskega sloga" ne potrebujejo 

"dodatne zunanje motivacije"! Za vse ostale je predlog zapisa v Noveli ZVis verjetno še zadnja 

sistemska podpora in priložnost za dragoceno pozitivno transformacijo aktualnega odnosa! Brez 

ustrezne potrebne investicije v temelje, hiša športa na slovenskih univerzah ne bo NE čvrsta, NE 

potrebno visoka, NE dovolj velika in tudi NE dovolj lepa! 

 



 

 

 

Športna vzgoja v 

izobraževalnem sistemu v RS 

OŠ + SŠ UNIVERZE 

KADRI / ŠPORTNI 

PEDAGOGI 

Cca.1.200 športnih pedagogov Cca. 25 predavateljev 

NAMENSKI ŠPORTNI 

OBJEKTI / DVORANE, 

TELOVADNICE, IGRIŠČA 

 

cca. 1.000(tisoč) 

2 (dve) 

 Rožna dolina UL 

UŠC Leona Štuklja UM 

ZUNANJE NAMENSKE 

ŠPORTNE POVRŠINE 

cca. 1.000.000 (MILIJON) 

kvadratnih metrov 

Univerza v Mariboru 

0 (nič)!!! 

 

*resorno ministrstvo (MIZŠ) je temeljni financer športa v slovenskem izobraževalnem sistemu. Tudi 

zanj je zapisan predlog v Noveli ZVis priložnost, da skrajno neprimerno in preskromno financiranje 

univerzitetnega športa, podpre z ustreznimi, pomembnimi sistemskimi sredstvi!!! 

ECTS TOČKE IN  ZAKAJ V PREDLOGU "brez ects"?! 

Bolonjska torta je razrezana in razdeljena. Obvezne vsebine ovrednotene z ECTS morajo za svoj želeni 

reguliran odnos tako "postati" del že razrezane in razdeljene torte. Če to za koga ni problem, sem prvi 

med enakimi za to, da našemu predlogu pripišemo ECTS. Tako ubijemo dve muhi na en mah. 

Osmislimo študentsko "obveznost" in postanemo del sistemskega financiranja. (Sklep ŠSUM, ki ne 

podpira zapisa v Noveli, a hkrati v drugem predlaga, da postane šport sestavni del študijskih 

programov vseh letnikov študija,…)?! 

Se kdo iz koga dela norca, je to provokacija, manipulacija, sprenevedanje, zavajanje,…?! 

A ker nismo od včeraj in vemo KAJ GRE in KAJ NE, še naprej zagovarjamo naš prvotni predlog – brez 

ECTS. Podobno kot zdravniški pregledi oz. malo vizijonarsko kar "sestavni" del le teh! 

Potem, ko je bil univerzitetni šport z bolonjsko reformo vržen iz univerzitetne hiše,  želimo in 

pričakujemo od današnjih vodstev slovenskih univerz, za njegov ponovni VSTOP vanjo, "primerno 

povabilo" - potrjeno obliko predlaganega zapisa v Noveli ZVis. Z razumevanjem in naklonjenostjo 

MIZŠ, pa tudi pomemben delež potrebnih sredstev za njeno korektno umeščanje v slovenski 

akademski prostor!!! 

Nikoli, pa tako tudi danes, ni prav nobenega dvoma o upravičenosti regulirane organizirane športne 

dejavnosti za študentsko populacijo. Še več, današnje okolje, ki posameznika oddaljuje od 

pomembnih temeljnih vrednot družbe, predstavlja največje možno zagotovilo za sprejetje smele 

odločitve. Brez na tak način ponovno pridobljenih kompetenc, znanj in odnosov, se mladi populaciji 

ne bo uspelo vrniti na "zdrava športna pota"! 

 



Namesto zaključka, lepo vabljeni na strokovni posvet v obliki okrogle mize na temo: " Aktualni 

trenutek študentskega športa v slovenskem univerzitetnem prostoru", ki ga bo v torek, 4.2.2020, 

gostila Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru??? 

                                                                                                                Pred. Peter Sitar 

Vse skupaj malo po moje,…?! 

Pozdrav iz mojega Maribora, 

Peter 

Komentar k slikam. 

*Lovrenška jezera s študenti izbirnega predmeta Šport in humanistika. 

*Osmerec Univerze v Mariboru na treningu na Dravi. 

 

 



 

 

*Študentje izbirnega predmeta Šport in humanistika na pohodu na Urban. 



 

 

 


